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Ni volis per ĉi tili numero informi ni niaj legantoj ke, lai 
planite, la 3-a E-Kongreso de Asturio okazos je la fino de 
aprilo. Krome, tiucele nia revuo devus esti aperinta antaŭ 
unu monato, en marto.
Oni devis prokrastigi la publikigon de ĉi tiu numero 
atendante la disolviĝon de la laboro de la Loka Kongresa 
Komitato cele de enmeti en ĝi la informon ĉu la kongreso 
okazos aŭ ne en la planita dato.
Nun ni devas komuniki la prokrastigon de tiu Esperantista 
renkontiĝo de nia regiono. Gi okazos de la 12-a al la 14-a 
de oktobro. Trudis tiun prokrastigon la ne-solvado de iuj 
burokrataj problemoj. Kelkaj demarŝoj oficialaj 
komplikiĝis kaj etendiĝis, kontraŭ nia volo, preter la 
limoj de la tempo je kiu ni disponis por la organiza 
laboro, Kaj, kompreneble, la prokrastigo devos transsalti la 
someron ĉar dum ĉi tiu sezono okazos multaj aliaj, kaj 
gravaj, E-kongresoj kaj renkontiĝoj je ĉiuj niveloj,
Do, ni decidis tiun menciitan daton de la 12-a al la 14-a de 
oktobro, kaj invitas al niaj legantoj partopreni nian 
E-kongreson, kies provizoran programon ni publikigas en ĉi 
tiu numero.

La enhavo de la artikoloj de ĉi tiu 
revuo ne esprimas la oficalan opinion 
de A£A Pri la artikoloj respondecas 
ties verkintoj mem.
Depdsito lega! n-ro. 0/319/85

LA REDAKCIO



Ml PETAS PARDONON

Kiam mi skribis la nekrologon de miaj geamikoj, publikigita en la antaŭa numero de nia 
revueto beleco, temante pri Florence Mack, kiun mi konis dum ekskurso al la lako 
Balatono, mi situigis tiun hungaran maneton en Bulgario. Eble iuj miaj amikoj iom estis 
ĝenataj de tiu mia eraro. Tial mi pardonpetas pro tlo ke dum la verkado de mia artikolo, 
mla menso, lamaniere, troviĝis en Bulgario kle tiam estis subite forpasinta mla alia 
amikino Maria Angelova. Sendube vi scias ke Ĉi tiu operkantistino loĝis en Sofio; estis 
Sia morto, precize, kiu igis min verki artikolon temante pri miaj mortintaj geamikoj. Pro 
la malĝojo kaj pro tlo ke mla multe pensis pri Si, mia cerbo funkciis malbone.
Poste la tajpita eraro senbare pasis la kontrolon de nia redaktoro -kiu ja bone scias kie 
situas Balaton-lako- eble pro la zorgo rapide skribi por baldaŭ publikigi la revuon.
Ni denove petas vlan indulgon.

Kiu timas erari,
povas nenion fari

Julio Argŭelles

LETEROJ DE NIAJ LEGANTOJ

Sen malafableco kaj sen polemlklntenco.

Sinjoro Prezidanto de Astura Esperanto Asocio,
Mi ja scias ke la enhavo de la artikoloj de la revuo HELECO, presorgano de via E-asocio, 
ne esprimas oficialan opinion de la grupo sed de la propraj verkintoj. Tamen la Historio, 
aŭ historiaj faroj, ne estas tiaj se la vereco estas misformita favore al la propra ideo de 
la verkisto.
En la artikolo "Ripozu, Prezidantino Pasionaria", publikigita en la numero 67, de 
Oktobro-Decembro 1989, de HELECO, oni povas legi:

Dum tiuj nigraj jardekoj ia Komunista Partio de Hispanio estis Ja ĉefa (iam eĉ Ja 
scia) politika forto, kiu batalis organizite kaj konstante kontraŭ la frankisma regimo. 
Ĉiuj aktivuloj dezirantaj ion fari favore al la demokratio kaj la progreso en nia Jando 
nepre enkadrigis en Ja vicoj de Ja komunista organizaĵo.

Certe ke la faŝista regimo akuzis je komunistaj ĉiujn kluj aŭdacis kontraŭstari tiun 
diktaturon; sed estas pli certa ke kontraŭ la frankismo batalis kune geanarkistoj, 
gesocialistoj, gekomunistoj, gerespublikanoj, kaj iuj monarkiistoj, inkluzive skismaj 
faŝistoj.
Nur la sindikata organizajo CNT kiu, precize neniel estis konforma kun la komunistaj 
diktaturoj, suferis egan persekutadon, kaj siaj partizanoj estis kondamnitaj po centoj kaj 
miloj. Same okazis al la ceteraj demokrataj homoj kluj, evidente, neniam enkadrigis en la 
vicoj de la komunistaj organizaĵoj, kaj mi opinias ke ankoraŭ malpli nuntempe, kiam la 
veraj demokratoj kaj progresistoj loĝantaj en komunistaj landoj forlasas siajn vicojn.
Tlon-ĉi dirite, mi deziras esprimi mian grandan admiron al Dolores Ibarruri, pro Sla 
batalado kiel komunistino, kaj kiel virino kiu amis la veron, la pacon kaj emancipadon de 
la homaro.

Aviles, Januaro 1990 
Nicolas Muniz.



Mla bona amiko la prestiga kaj entuziasma esperantisto Julio Argŭelles Garcia petis min skribi iom pri 
mia vivo Kiel esperantisto. Kvankam mia sano estas ne firma, precipe tiu de Fokuloj, mi intencos 
komplezi al li. Tiamaniere mi respondos modeste al lia ĝentila amikeco.
Mla unua kontakto kun la Internacia Lingvo Esperanto okazis dum la lerneja kurso 1927/1926 en la 
Normala Lernejo por Instruistoj, de Oviedo (hodiaŭ Universitata Lernejo pri Baza Ĝenerala Instruado) 
partoprenante en Esperanta kurso kiun gvidis la prestiĝa esperantisto de tiu urbo, Ludoviko Garcia, 
banka oficisto.
Bedaŭrinde mi nur povis komenci la kurson, ĉar malsano devigis min forlasi la Lernejon kaj 
konsekvence la kurson.
Kiam ml povis reveni en la Lernejon la Esperanta estis fininta, kaj tlo signifis la ĉesigon de mia 
esperantismo.
Post multe da tempo, en aŭgusto de la Jaro 1951, foliumante la madridajn ĵurnalojn, ml renkontis en 
la ĵurnalo "PUEBLO" ampleksan informon pri la 12-a Hispana Kongreso de Esperanto kiu okazis en 
Tarrasa (Barcelona), kaj pri la Sidejo de HEF, en Valencio. Tuje mi skribis al tie kaj ankaŭ la 
respondo estis tuja. La Sekretario de HEF, S-ro. Vicente Santarla, respondis al mi tre ĝentile, 
donante al mi tre utilajn konsilojn kaj sendante al ml ekzempleron de 1’Gramatiko pri Esperanto, fare 
de Soler Valls, kun gentila dediĉo. De tiam mi renovigis mian esperantan lernadon, ĉi-foje 
aŭtodidakte, kaj tiu sama jaro (1951) mi fariĝis membro de HEF (mi estas la plej antikva membro de 
HEF en Asturio) kaj mi komencis la interŝanĝadon de korespondaĵo kun la propra hispana organizaĵo, 
kiun tiam prezidis la prestiĝa Doktoro Rafaelo Arroyo, kaj kun landaj kaj eksterlandaj gesamideanoj, 
korespondado kiu, dum 37 Jaroj atingis geesperantistojn el 18 hispanaj urboj kaj 16 fremdaj landoj.
Impresoj pri miaj gekorespondantoj? Oni povas diri ke laŭ ĉiuj gustoj: tre bonaj, bonaj, mezbonaj 
kaj malbonaj. Tio signifas ke ni la geesperantistoj ne estas ”la plej bonaj” kiel mi legis antaŭ 
longe en grava esperanta gazeto; male, laŭ mia modesta opinio, ni la geesperantistoj estas ordinaraj 
homoj kun la malvirtoj kaj la virtoj kluj karakterizas la homan specion. Cu konsente, kara leganto?
El miaj gekorespondantoj, bedaŭrinde, jam mortis la F-inoj Violet Ni C. Nixon, Conchita Soler, Tinuca 
Tranque kaj la S-roj Francisco Fernandez, Antonio Gamboa, Eduardo Dembski, Joao Pereira kaj Amado 
Pons, kies ĝentila amikeco mi neniam forgesos ĉar gl daŭris normale ĝis illa forpaso. Ke lli 
ripozu en la Paco de 1’Sinjoro.
En la jaro 1952 mi fariĝis membro de "LA VERDA KOLOMBEJO", de EL ENTREGO, la unua Esperanto-Grupo en 
Asturio post la civilmilito de nia lando, kaj ml apartenis ankaŭ al gla estraro, ĝis kiam la grupo 
malaperis pro ne-konataj kaŭzoj. Ankaŭ, mi kunlaboradis en gia presorgano "HELECO" per la rubriko 
"Tri Leteroj".
En septembro de la jaro 1954, mi kun la valora kunlaborado de la fratoj Gonzalez Meana, Alciblado kaj 
Adoniso, organizis en SAMA DE LANGREO la unuan kurson de Esperanto (vidu "BŬLETIN", 72-a numero, 117-a 
paĝo) kaj en decembro de la jaro 1955, en la sama urbeto, la duan kurson.
De 1959 ĝis 1966 mi estis membro de UEA kaj Delegito en SAMA DE LANGREO por lnstruado.
La 23-an de junio de 1962, mi prononcis paroladeton en la Publika Biblioteko de tiu urbo, antaŭ kvindek 



personoj, por rememori la 75-an datrevenon de 1’lnternacla Lingvo Esperanto (vidu "BOLETIN", 135-a 
numero, 467-a paĝo). Samtempe mi prezentis personan ekspozicion de esperantaj libroj kiu estis tre 
agrabla por ĉiuj ĉeestantoj.
Poste ml partoprenis en du kolektivaj ekspozicioj, unu en MIERES kaj alla en GIJON, ambaŭ dum la Jaro 
1966. De la unua, el la senditaj ekzempleroj mi nur ricevis ekzempleron post multe da jaroj} de la 
dua mi ricevis ĉiujn ilin escepte kvar ekzempleroj. Cu veraj ekzemploj de esperanta frateco kaj 
solidareco, ĉu vere?
Mi faris kritikojn pri ‘'Notas de la Presidencia** kaj “Normoj de Libroservo*' (vidu BOLETIN, 209-a 
numero, 4-a paĝo). Mi proponis fari indekson por "BOLETIN", kiun la responsulo ne akceptis (vidu 
"BOLETIN", 218-a numero, 15-a pago).
Mi ankaŭ estis peranto por la vendado de gramatikoj de Soler Valls kaj Zaragoza Ruiz dum la jaroj 
1961/1981 kaj 1986/1987 respektive.
Mi faris diversajn tradukojn el la hispana lingvo al Esperanto (vidu "BOLETIN", 210-a numero, 20a 
paĝo kaj “KATOLIKA esperantisto", 104-a numero, 7-a paĝo; 106-a numero, 9-a paĝo; 112-a numero, 
3-a paĝo kaj 114-a numero, 10-a paĝo).
Ml verkis pri la 75-a datreveno de ASTURA ESPERANTO ASOCIO (vidu "BOLETIN", 237-a numero, 9-a pago) 
pri la 75-a datreveno de l*Unua Universala Kongreso de Esperanto (vidu “BOLETIN", 242-a numero, 7-a 
pago).
Ml ankaŭ verkis pri Esperanto por dlversaj hispanaj gazetoj kaj ĵurnaloj kaj por Radio Junularo de 
Langreo (vidu “BOLETIN", 242-a numero, 12-a paĝo; verkajoj kiuj formus voluman libron. Por povi ĝin 
eldoni mi bezonus ĝentilan personon kiu farus la koncernajn korektojn kaj selektadon kaj ke li verkus 
la antaŭparolon.
Mi estis peranto de la jenaj gazetoj: ESPERANTO ET CULTURE dum 1953/1963, ŬOMŬTO kaj REVISTA 
PCRIUGUESA DE ESPERANTO dum 1978/1980.
Dum 1975/1980 ml estis membro de ILEI kaj ties Delegito por Asturio. El gl ml ricevis premion kaj
diplomon.
Mi recenzis la "ANTOLOGIO DE ARGENTINAJ NOVELOJ" laŭ la peto de D-ino. Rafaela Uruena, Prezidantino de 
HEF (vidu "BOLETIN" 231/232-a numero 22~a paĝo).
Mi kunlaboris por la gazeto “HELECO*' en ĝia dua epoko, kiel organo de astura esperanto asocio, de 
l’kiu mi estas Honora Membro, ĝis kiam la responsuloj de la redakciejo malakceptis mian artikolon pri 
la "Premloj Princlando de Asturio". De tiam mi konsideris ke mla modesta kunlaborado ne interesas al 
ili kaj mi Ĉesis kiel kunlaboranto pensante ke estas pli bone silenti ol enuigi.
Pro postuloj de mia okula malsano, kiu apenaŭ permesas al mi legi kaj skribi, mi ĉesis kiel abonanto 
de pluraj esperantaj gazetoj kaj ml petis al la estraro de HEF ĉesigi mian membrecon de la Hispana 
Esperanto-Organizajo, sed la estraro ĝentile rifuzis mian peton dirante, per vortoj de sia 
Prezidanto, S-ro. Araga/, ke mia abono dum 36 jaroj meritas ĝian apogon kaj ke mi ricevos senpage la 
bultenon kaj ke ml daŭros, sammaniere, kiel membro de HEF. Ml, laŭ la konsilo de mla amiko Julio, 
dankis tutkore la afablan decidon de Bestraro kaj, kompreneble, akceptante ĝin, kvankam mi rekonas 
ke mi ne meritas tion malgraŭ ke nia modesta laboro pro kaj por Esperanto ĉiam estis tute 
seninteresa.
Se la estraro de HEF plunumos sian promeson, mi kompensos ĝin per donacoj por "BOLETIN" dum la jaroj 
ke Dio konservos mian vivon.
Dum 36 jaroj mi partoprenis en jenaj hispanaj E-Kongresoj: 16-a kaj 39-a en Gijdn; la 28-a en 
Zaragoza; la 30-a en Mieres; la 36-a en El Ferrol, kaj la 38-a en Le6n.
Dum mia ĉeesto en Ia cititaj kongresoj, mi povis konstati ke Esperanto estas tre utila kaj praktika 
lingvo por la intersango de la plej dlversaj ideoj kaj por fomenti la fratan amikecon inter la homoj 
de la tuta mondo, kontraŭ la opinio de tiuj kiuj opinias ke Esperanto estas utopia kaj senutila lingva 
projekto. Sed, bedaŭrinde, mi ankaŭ povis konstati aliajn aferojn ne tre pozitivaj pri kiuj mi ne 
deziras paroli.
Mi, kvankam mi havis multenombrajn geamikojn, nur ricevis jenajn vizitojn:
Tiu de la ĝentila portugala paro formita de gesinjoroj Almeida Marquĉs, kies amikeco komencis antaŭ 
longe kaj ankoraŭ daŭras. Kaj tiu de la dana sinjorlno Anna Jorgensen, kiun ml konis dum la 28-a 
kongreso en Zaragoza, Ŝi amas sincere Hispanion, kie Si ofte somerumas, kaj Sia amikeco ankoraŭ 
daŭras.
Skize ĉi tlo estas ĉio kiom ml povas diri pri mla vivo kiel esperantisto.
Nun mi devas plenumi tion postulatan de mia ne firma sano: Ripozil

Sacramento Collado Liana.
Gijon, decembro de 1987.



3-a Astura Kongreso de Esperanto

Gijdn, 12-a al li-a de oktobro 1550

Provizora Programo

Vendredo, la U-a de oktobro.

10-a horo.- Akcepto de la partoprenantoj kaj disdonado de dokumentaro. 
Solena malfermo de la Kongreso.

II-a horo.- Prelego fare de elstara esperantisto.

14-a horo- Komma tagmanĝo.

16-a horo.- Informado pri la agado de niaj Esperanto-grupoj en la reglono kaj proponoj por 
la estonta agado.

20-a horo.- Artaĵo.

Sabato, la 13-a de oktobro.

10-a horo.- Sankta Meso en Esperanto.

12-a horo,- Asarto leo renkontigo de la Esperanto-grupoj de la Kantabra Marbordo.

14-a horo.- Korona tagmanĝo.

15,30-a h.- Esperantlingva konferenco fare de elstara aO eble eksterlanda esperantisto.

17-a horo.- Turisma promenado tra la urbo pere de aŭtobuso.

Dimanĉo, la N-a de oktobro.

10-a koro,- Salutado fare de la landaj Esperanto-grupoj kaj de la fremdaj gekongresanoj.

11,30-a h,- Fermo de la Kongreso kaj konkludoj.

IS-a boro.- Korona tagmanĝo. Adiaŭo.
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Diversaĵoj

La Esperantista Movado festas ĉiu IS-a de decembro al 
la kreinto de la Internacia Lingvo. Multaj E-grupoj 
okazigas en tiu "Zamenhofa tago" kelkajn celebraĵojn. 
Nia Astura E. Asocio ĉiujare celebras tiun feston en 
la dimanĉo la plej proksima al la menciita dato. 
Lastjare estis la 17-a de decembro la dimanĉo de nia

Zamenhofa tago. Nia festado kutime konsistas el jenaj 
programeroj: surmetado de florbukedo en la strato 
Esperanto, prelego kaj/aO malgranda spektaklo, kaj fine 
bankedo de la geesperantistoj kaj ties parencoj en 
frateca etoso.
Ci-foje la ceremonion en la strato Esperanto ĉeestis 
ĵurnalisto, kaj Ĉi-ties raporto pri tiu ago estis 
publikigita de la urba ĵurnalo la sekva tago. Ne eblis 
la okazigo de arta spektaklo kiel tiuj de la pasintaj 
Jaroj, sed jes ja estis prelegeto, ĉi-foje en la sama 
salono de la bankedo. La preleganto estis nia franca 
samideano Jean Francoise Bouyge, el Clermont Ferrand. 
Li estas juna studento kiu, por studi kaj praktiki la 
hispanan lingvon, ĉeestas dum la nuna kurso la klasojn 
en nia urbo. Li raportis pri la E-Movado en lia urbo; 
li diris ke la tiea E-grupo konsistas el proksimume 
kvindek membroj, sed tamen kiel aktivuloj de ia Movado 
estas nur malpli ol dek personoj... do same ol en Oijdn 
-pensis mi-. Partoprenas niajn E-kursojn -aldonis la 
preleganto- proksimume trideko da personoj ĉiujare, 
sed je la fino de ia kurso restas nur du aŭ tri el 
ili... guste, guste kiel ĉi tie -daŭre pensis mi-. 
Sed, plej interesa, II Informis ke en Clermont Ferrand 
oni instruas Esperanton ankaŭ en universitata 
fakultato. Tio, ja, ne okazas ĉe-nl. Nedudeble estus 
Interesa atingi ion similan por la fakultatoj de nia 
lando, de nia regiono...
Sekve okazis la gajo-plena bankedo, en amuza, festa 
etoso... Ne mankis la ŝercoj, spritaĵoj... Kaj Je la 
fino eĉ oni leg-deklamls iun poemeton. Tiu amikeca kaj 
bonhumora etoso estas kutima komponaĵo de niaj 

bankedoj, de ĉiuj renkontigoj de la geesperantistoj. 
Fakte, nia festado de la Zamenhofa tago estas tre 
simila al ties de multaj kaj multaj E-grupoj multloke 
en la mondo. En iuj lokoj la flora omago okazas, ne 
antao tltol-tabuleto de strato "Esperanto" kiel ĉe 
ni, sed antao vera monumento al Esperanto aŭ al Zamenhof

kiel tiu laste inaŭgurita en Sabadell (eble baldaŭ ni 
havos Iun tian monumenton en Gijdn). Sed pli malpli la 
festeroj de tiu tago kaj la anlmgojo de la 
partoprenantoj estas nepra komponaĵo de ĉiuj 
renkontigoj de nia Movado.
La frateco reganta en niaj vicoj estas rekta sekvo de la

malgrando de nia tendaro. En Ĉiu eta sekto estas granda 
unuigo inter ia membraro. Ne estas malbona afero ke la 
geesperantistoj interrilatu kiei sam-familianoj, sed ni



devas peni superigi la nunan staton de kvazan sekto de 
nia E-Movado. Esperanto devas esti afero de grandaj 
amasoj, de multaj milionoj da homoj en la mondo, kvankam 
tlo okazigos ke Jam ne plu eblos bankedaj renkontigoj 
de eiuj geesperantistoj de la sama urbo.

Lasttempe mi tralegis iun dokumenton ricevitan en nia 
E-grupeJo antaŭ kelkaj monatoj. Oi estas iu dokumento 
de HEF, konkrete de ties Neoficiala Laborgrupo por 
studo pri strategio kaj aliaj HEF-laboroj dum la 
venontaj jaroj. Verkis tiun dokumenton S-roj. Antonio 
Alonso Nŭftez kaj Manuel Ldpez Hernandez, nunaj 
Prezidanto kaj Sekretario de HISPANA ESPERANTO 
FEDERACIO, sed gi estis verkita kiam ankoraŭ la 
ĉefrolantoj de la menciita Laborgrupo ne estis 
HEF-estraranoj; gi estas raporto de la kunsido de tiu 
Laborgrupo, okazinta en Madrido la 22-a de oktobro de 
1988.
La raporto pritemas la situacion kaj problemojn de la 
E-Movado generale kaj de HEF konkrete, kaj estas en 
gi multaj kaj interesaj ideoj. Inter ia pritraktitaj 
aferoj estis iu kiu speciale altiris mian atenton Ĉar 
ĝi iamaniere koncernas al nia revueto. Temante pri la 
agado de la E-grupoj de nia lando, laŭtekste gi 
diras:
Svarmas malaltnivelaj kaj preskaŭ seninteresaj 
revuetoj tiel ke Ĉiu grupo aŭ grupeto disponas aŭ 
volas disponi propran organon.- Tio implicas grandan 
malŝparon de mono, misinfluon al la tuta anaro, kiu 
de ĉiuj flankoj ricevas neplaĉajn presaĵojn. Kaj, 
ĉefe, ke tio signifas grandegan malŝparon de 
fortoj, de laborego, kiujn pli bona organizado 
sukcesus ekspluati kun vera kaj granda lutilo.
Vere estas ke Ĉi tiu teksto ne respegulas unuaniman 
opinion pri tiu temo de ĉiuj membroj de la grupo, ĉar 
la sama dokumento aldonas:
Almenaŭ unu homo defendis la opinion, k e oni ja 
poluru niajn oficialajn HEF-organojn laŭ la 
indikitaj vojoj, sed ke ni ankaŭ flegu minorajn 
revuojn kaj bultenojn, ĉar tio donas pli da okazoj 
por publikigo, kaj la grandaj gravaj revuoj 
eventuale ĉerpus el ili. Cetere, ke tiaj bultenoj 
ne nepre celu ĝeneralan disvastigon, sed simple 
koherigi la vivadon de la koncerna grupo, kaj 
interŝanĝado nur po unu ekzemplero por ĉiuj 
grupaj bibliotekoj.
Tio ĉi, evidente, plene rilatas al ni, al la 
presorgano de ASTURA ESPERANTO ASOCIO. HELECO, ja, 
estas "malaltnivela kaj seninteresa revueto", 
"grupeto-organo", "neplaĉa presaĵo kun misinfluo al 
la tuta anaro'... kaj eĉ 'grandega malŝparo de fortoj 
kaj laborego", laŭ la trafa difino de la menciita 
raporto. Do, kion fari?, ĉu ni daŭre publikigu nian 
aĉan E-gazeton?, Ĉu tute forlasi tiun senutilan 
taskon kaj ni aldonu nian strebadon por la atingo de 
pli altkvalita gazeto de la tutlanda Federacio?
Dum kelkaj tagoj mi pripensis Ĉi tiun aferon, kaj jen 
ni ricevas nun alian HEF-dokumenton. Tiu ĉi titoligas 
"Cirkulera letero al estimataj gesinjoroj kaj iliaj 
E-grupoj", kaj venas el la sama sinjoro Antonio Alonso 
Nŭfiez, sed ĉi-foje jam kiel Prezidanto de HISPANA 

ESPERANTO FEDERACIO. Multaj aferoj de nia Movado estas 
pritraktataj en Ĉi tiu nova dokumento, kaj ankaŭ 
interesaj agad-planoj kaj projektoj kiel tiu de la 
"Preuniversitataj Internaciaj Somerkursoj en Esperanto" 
kiu meritas apartan atenton. Sed nun mi volas okupigi 
pri la afero de la grupaj presaĵoj. Rilate al ĉi tiu 
temo la HEF-Prezidanto diras per sia cirkulera letero: 
jW/ dankas la alsendon de pluraj revuoj kaj bultenoj: 
ia lasta "Boletin", "Kajeroj e! la sudo", "Kuspe" 
(de Eŭska Esperanto Asocio), KAE, Bilbao, Asturio, 
Andaluzio, "lnternacia Lingvo" (de Fundacion Soler), 
ktp.
Vi ĉiuj sclas, ke mi kaj la estraro lanĉis la 
demandon, ĉu on! povus trovi kontentigan aranĝon, 
tiel ke la tuta laboro, diligento, mono, tempo, 
kunfluu al publikigo de unu sola grava revuo, 
eventuale kun akompana, pli malgranda kaj administra 
"Boletin".
La plejparto el la opinioj kaj sugestoj insistas, ke 
tiun vojon m forlasu, ĉar la projekto ne nur estas 
malfacile realigebla sed ankaŭ trovus kontraŭstaron, 
kaj, ĉefe, ĉar ĉiuj tlaj revuoj estas utilaj kaj 
necesaj pro tre dlversaj kao20J (unu, kaj cetere tre 
grava estas, ke ĉiu grupo deziras kaj bezonas 
propran esprimilon, per kiu traktadi la senperajn 
faktojn, ankaŭ aŭdigi la voĉon de multe pli da 
personoj, ol tion povus far! centra revuo).
La estraro Ja plene demokrate akceptas tian opinion 
de la plimulto, kaj sekve ne plu insistos pri tiu 
punkto.
Tamen, m! ne rajtas ne eldiri mian tutan nunan 
penson, kaj ne klopodi tiri difinitan utilon por HEF 
kaj E;
En tiuj revuoj on! konstatas ke Inter nia aktivularo 
ekzistas grava kulturstoko: Jen grafika atento, Jen 
analiza kapablo pri politiko, Jen humuro ŝprucas, 
Jen beletro, Jen scioj pri E. kaj Esperantologio, 
gramatiko, sociologio, ktp. montriĝas.
Ml tial kuraĝas lanĉi tiun ĉi novan proponon: 
ĉiuj redaktoroj de tiuj revuoj bonvolu kontakti nian 
ĉefredaktoron (s-ro. Antonio Marco Botella, Avenuo 
compromiso de Caspe, 27-29,9-C, 50002-ZARAGOZA), 
por veni al eventuala komune interkonsentita plano, 

el kiu ŝprucu kunordigado por la tuta agado, kun 
utilo reciproka por ĉiu aparte. Kaj, ml pensas, ke 
Pluraj el III bonvolos sin proponi mem por eniri la 
redaktoran teamon de HEF.
Carla aferon mi opinias tre grava, permesu, k e ml 
ree prezentu tiun saman peton, pere de argumento 
parte malsama a! tiuj ĵusaj: Ml Ja agnoskas la 
pravecon de la opinioj antaŭe cititaj, ke Ja ĉiuj 
revuoj plu vivu, kaj eĉ pli da lli. Paralele, ml 
opinias ke on! ne povus ne agnoski k e en la tuta 
Hispanio ne aperas eĉ unu sola E-revuo kun nivelo 
adekvata por ke m povu ĝin fiere kaj prave 
prezenti a! la ekstera mondo, al kulturaj kaj 
politikaj gravuloj, tiel k e tiuj nepre agnosku (tlo 
plaĉu a! Hi aŭ ne), ke la E-mondo estas 
atentenda forto. Kaj ml plu opinias, ke oni ne 
povas ne agnoski, ke ni disponas adekvatan homan 
kaj kulturan kapitalon por sukcesa realigo de tiu 
revuo (kaj ankaŭ de allaj aferoj). Ml tial opinias, 
kaj ml petas vlan permeson tion ree peti, ke ĉiuj 



kompetentaj homoj devus demokrate veni al la 
ekvilibra kompromiso, kiu alportu utilon al eiuj.
Tio remetis al mla konsidero la HELECO-aferon. cu nla 
revuo estas vere necesa?, eu fila malapero iom utilus 
al HEF-Boletin?. Jen mia opinio pri tiu temo;
Presaĵoj Bel la revueto de ma astura ESPERANTO ASOCIO 
havas kiel Cefan rolon esti la voco kaj forumo de la 
propra E-organizaĵo kaj respeguli la vivon de la 
organizaĵo, en tiu rolo ili ne povos esti efike 
anstatauitaj fare de "Boletin* de HEF. Alie, multaj 
novaj E-komencintoj povus facile kuraĝi publikigi 
siajn unuajn E-verkojn en grupa gazeto kun ne granda 
disvastigo kaj dume timi la pli ampleksan disvastigon 
per pli gravaj revuoj. Cetere multaj artikoloj kaj 
verkoj tatigas kaj estas konvenaj nur por grupaj 
presaĵo! ne por landa E-gazeto. Krome, ia responsuloj 
de la grupaj bultenoj devas zorgi pri la kvalito de 
siaj presaĵoj, do iii rajtas inkludi inter la malpli 
grava materialo, valorajn kontribuaĵojn indaj Je plej 
grava publikigaĵo; la landa gazeto povas Ja ĉerpi la 
plej konvenan materialon el la grupaj bultenoj.
Aliflanke, la malapero de ĉi tiu grupaj presaĵoj estus 
malriĉigo de Esperanto Je Ioka, regiona nivelo, kiu 
pliaĉigos neniom la landan organizaĵon. La strebado, 
tempo, mono, ktp. por la malgravaj presaĵoj estas 
peno kaj dedieigo al Esperanto Je loka nivelo; 
Ĉio-Ĉi estus tute ne transigebla favore al HEF. 
Ekzemple:
- Multaj geesperantistoj kiuj penas ion verki por 
HELECO, se ne ekzistus HELECO iii neniam kuraĝus verki 
por "Boletin", ati ilia verkado ne utilus por "Boletin".
- La laboro de la redaktoro de HELECO, se ne ekzistus 
HELECO ii Ŝparus kelkajn horojn de perkomputera 
laborado, sed tio utilus neniom al HEF-Boletin kiu 
havas sian propran sistemon de pres-pretlgado kaj 
presado.
- La fotokopiado de la folioj de HELECO estas donaco 
kaj helpo de ia Oijona Universitata Katedro al la 
E-grupo de nia urbo; se HELECO ne ekzistus, neniu 
helpo de la Katedro utilus por la publikigo de 
"Boletin".
Resume, se HELECO ne ekzistus, "Boletin" kaj HEF gajnus 
neniom kaj tamen la Astura E. Asocio perdus gravan 
ilon de komunikado, esprimado, interrilato kaj kultura 
vivo.
Kompreneble, ĉi tiu estas mia persona opinio, kaj ni, 
la responsuloj de HELECO, volas koni Ĉies opiniojn pri 
tiu temo. Niaj legantoj opiniu pri la utileco kaj 
eventuala neceso de nia revueto.
Mia argumentado, evidente, postulas la konservadon de la 
grupaj esprimiloj. Sed mi deziras aldoni ke pri io, jes 
ja, pravas nia HEF-Prezidanto. La zorgoj favore al la 
grupaj laboroj nenie! devas malpliigi la apogon kiun 
Ĉiuj ni Suldas al ia landa organizaĵo kaj ties 
presorgano. Mi memkritike devas deklari ke ĝis nun mi 
atentis preskaŭ ekskiuzive pri HELECO kaj aliaj fakaj 
bultenoj, neglektante la laboron favore al la Hispana 
Federacio. Mi promesas ke de nun mi kontribuos, laŭ mia 
modesta kapablo, al la plifortigo de "boletin' de HEF 
verkante ion por tiu revuo.
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La 7-a de februaro okazis generala kunveno de ia 
membraro de Astura Esperanto Asocio por pritemi la 

generalan situacion de la grupo kaj nian nunan ĉefan 
taskon: la organizado de la 3-a Astura Kongreso de 
Esperanto. Rilate al Ĉi-tiu, estis prezentita la 
provizora programo prilaborita de la organiza komitato 
kaj oni kontrolis la nunan staton de ia organizado de 
Ĉiuj programeroj, iuj estas finplanitaj, aliaj plu 
dependas de farotaj demarĉoj, sed Ĉiuj ili estos 
realigeblaj nur se ni gustatempe ricevos la necesajn 
monrimedojn kaj ceteran oficialan apogon. Oni planis 
tiucele la koncernajn demarcojn Ĉe ia urbestraro kaj

aliaj autoritatoj. Estas ankaŭ la problemo de la 
kongresejo. Oni informis ke la sesioj de nia kongreso ne 
povos okazi -latiplanite- en la granda salono de la 
Universitata Katedro, en kies konstruaĵo trovigas nia 
sidejo, se la dato de la kongreso ne estos Sangigita, 
ĉar estis komunikite al ia estraro de nia asocio ke dum 
la tagoj de la planita kongreso gi estos okupata por 
aliaj aferoj. Do ni devas serĉi konvenan lokon por la 
kongresaj asembleoj kaj kunveno!
Iom post iom la problemoj kaj malfacilaĵoj amasigas, 
kaj inter la asembleantoj ekestas timo Ĉu ni ne povos 
okazigi la kongreson. Fine la optimismo venkis kaj oni 
decidis persisti en nia strebado kaj entrepreni ĉion 
eblan por la sukceso de nia afero. Dume ankaŭ mi sentis 
timon. Ne pri la rezulto de la entreprenata E-Kongreso 
de Asturio mi timas, sed pri la estonto de la Astura 
E-Asocio. Mi rigardas la ĉeestantaron de la kunveno; 
plejparto el ili estas maljunaj homoj. Estas malmultaj 
gejunuloj en nia membraro, kaj iii ne estas aktivuloj 
de la E-Movado; fakte, neniu el ili partoprenas en Ĉi 
tiu ĝenerala asembleo de la E-grupo. Se ni ne sukcesos 
veki la intereson de la novaj generacioj, nia E-afero ne 
progresos en ĉi tiu regiono. Kiel mi diris per iu el 
miaj antaŭaj artikoloj, la sukceson de la Astura 
E-Kongreso oni devos mezuri laŭ gia kapablo generi 
efikan laborplanon por la estonta agado de nia 
organizaĵo en la celo de la disvastigo de la l.Llngvo.

Januaro-februaro 1990 
Faustino Casiano Vanina



La homa konfliktemo,
daŭrigo de la kongresa konferenco de Luis Serrano.

Do, ni nepre venas al la konkludo, ke paco neniam ekzistos inter la diversaj grupoj. La rento dividas la 
homojn, kaj en la sistemo de ekonomio de merkato ne estas aia vojo. La konfliktoj ĉiam ekzistos. Nu, mi 
jam dris antaŭe, ke la plej forta grupo estas la labora. Do la demando estas la jena, kial ĉi tiu grupo 
ne fariĝas la vera mastro de la situacio?. La respondo estas tre tikla, sed almenaŭ por mi ĝi aperas 
tre klara. La plej granda nombro de tiuj, kiuj apartenas al la labora grupo ne konscias pri sia rolo en 
la sodo. Tamen pri io ili estas vere konsciaj, ke ili estas uzataj de aliaj homoj, kiuj siavice amasigas 
grandan financan povon kaj konsekvence havas pi bonan vivon. Sed, kial okazas ĉi tio?. Nu, tio okazas 
ĉar la plej granda parto de la homoj apartenantaj al la labora klaso havas sian menson en la kapitala 
klaso. Estas stranga pensomaniero de multaj dungitoj, kiuj ne dubas kondamni la kapitalon pro ĝia 
sistemo de utiligado de iliaj fizikaj kaj intelektaj fortoj kaj samtempe pensas, kiamaniere iri en la 
kapitalan grupon. Konkrete ii protestas pro ilia socia kondiĉo, sed varme deziras posedi kapitalon por 
fariĝi dunganto. La problemo evidente estas mensa kaj montras la kontraŭdirojn de la homa estaĵo. 
Persone mi konas iujn personojn, kiuj ĉiam protestis pri la laborkondiĉoj kaj malalta salajro, sed 
iumaniere ili sendependigis kaj nun ili faras al siaj dungitoj tion, kion oni faris al ili. Kaj tio ja 
estas multe grava ĉar ĝi okazas inter familianoj, inter patroj kaj filoj.
Evidente, tio dividas la homojn apartenantaj al la labora medio kaj konsekvence la kapitala grupo eltiras 
bonegajn profitojn. Do, estas eble, ke el la labora grupo iuj anoj iru al la kapitala grupo. Sed malofte 
tio okazas en la kapitala grupo, ĉar ja neniu pensas iri al labora grupo. Tamen kaj ĉar la lukto inter 
la membroj de la kapitala gripo estas tiom severaj kaj iuj estas devigataj bankroti, vole aŭ ne vole ili 
devas iri al la labora grupo, kaj koni proprasperte la kondiĉojn en kiuj vivas iliaj dungitoj. Tamen ĉi 
tiu vojaĝo estas tre malofta Estas sufiĉe konata, ke ruinigita dunganto restas en pli bonaj kondiĉoj 
ol ia plej granda parto el la dungitoj.
La konstanta instigo de nia sodo por pigrandigi la altrangecon en la ŝtuparo de la socia klaso, estas 
la fonto de ĉiuj konflktoj kaj samtempe estas la veneno kiu blindigas multajn pensojn, ĉefe en la klaso 
laborista. La kapitalistaro, vera organizanto de la ekonomia vivo en nia sociordo, ankaŭ ne komprenas, ke 
tiu filozofio pri amasigo de forto kaj ekonomia povo sur la bazo uzi aliajn homojn, ne estas honesta.
En ĉi tiuj rilatoj ekonomiaj kaj laboraj, kiuj kiel sciate ĉiam generas konfliktojn, oni povas tuj 
kompreni la diversajn kriteriojn aŭ pensomanierojn de la homoj. Sed malgraŭ tiuj antaŭaj klarigoj aŭ 
eksplikoj, ankoraŭ restas aliaj grupoj, kiuj havas specialan opinion pri Ĉi tiuj rilatoj inter la homoj. 
En la labora grupo estas personoj, kiuj pensas, ke estas tute necesa la ekzisto de la kapitalo ĉar ĉiam 
okazis same, kaj ili sin demandas, nu, se ne ekzistus la kapitalo, kiu donus al ni laboron?. En la alia 
flanko, tio estas en la kapitala, eble kun konvinko pli forta, ankaŭ ekzistas la pensomaniero, ke ili ja 
devas plene ekzisti, kaj sen ili ekzistss nenia socio. Kompreneble, ambaŭ pensomanieroj estas eraraj.
Je la komenco, mi supraĵe analizis la malvolviĝon de la homa vivo kaj mi ĝin dividis en kvar epokoj, 
ili estas: la fajro, la agrokulturo, la rado kaj la elektra kurento. Se ni rigardas nian nunan vivformon 
kaj ĝin komparas kun tiuj antaŭaj stadioj de la homo, tuj ni devas pensi: nu, kiom ni progresis!.
Sed kiam oni pensas tiamaniere mi tuj dividas tiun progreson en du partoj, unu el ili estas la teknika kaj 
scienca. Estas evidente, ke en tiu tereno estas nenio, kio povas kontraŭdiri tiun aserton de la progreso. 
La grandaj inventoj nunaj, la teknikaj atingoj en ĉiuj aspektoj de la homa vivo estas io nediskutebla kaj 
tiusence la homo vivas multe pi bone ol antaŭe. Tamen la progreso ne kapablis egaligi la vivon inter la 
homaj estaĵoj, ĉar la diferencoj kaj diskrimacioj daŭre troviĝas en nia sociordo, do la demando estas: 
por kio servas la progreso?, la teknika progreso kompreneble. Konkretan kaj taŭgan respondon neniu povas 
doni. Maksimume oni povas aludi al la plibonigo de la vivoformo, kio ankaŭ ne estas vero, ĉar estas homoj 
kiuj suferas, kiel en la tempo aŭ epoko de la fajro, ĉar se la homo estas malfeliĉa, por kio servas la 
progreso. Estas nenia teknikaĵo pli valora ol la homa vivo mem. Kompreneble, ke ni devas akcepti la 
fakton, ke teknike ni multe progresis. Sed restas la aia flanko de la monero, la spirita. En tiu senco mi 
kuraĝas diri ke nerio progresis, malgraŭ tio ke la aspekto de nia moderna vivo ŝajnigas alian pli belan 
vizaĝon. La homa penso rilate al la samspecanoj tute ne evoluis. Kaj la nuna homa konduto estas la sama 
kiu estis kiam nur estis du homoj en la mondo. Tiu penso aŭ filozofio estas baza ŝtono de nia sociordo 
jen LA KK) KISADAS LA HOMON, KEL NSTRUMENTON PER KU ON POVAS ATNGI MONON KAJ POVON.
Kaj ĉi tio ja estas vero nediskutebla Nia laŭdata progreso baziĝas sur tiu terura frazo. Jes, por mi 
ĝi estas tre terura frazo, enhavanta multajn mizerojn kaj larmojn. Nia nuntenpa senlima fanfaronado, 
baziĝas sur la diskriminacio de multaj homoj, eĉ se multaj el tiuj homoj ne konsideras sin 
diskriminaciataj, ĉar ĉu povas ekzisti io plej kondaminda ol utiligi la vivon de alia homa estaĵo 
propraprofite?. En tiu tereno ni troviĝas en la unuaj tempoj de la apero de la homo, eĉ mi kuraĝas 
diri, ke laŭ studoj de inteligentaj homoj,.kiuj okupiĝas pri la rilatoj de la homoj, en la nuna epoko 
estiĝis malprogreso, ĉar laŭ tiuj antropologoj, en la menciita unua epoko, malgraŭ la mizero ekzistanta 
la homo havis pi grandan respekton pri sia samspecano. Hodiaŭ estas male, la homo estas konsiderata kiel
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iu maŝino, kiu povas alporti profiton pri antaŭvidita celo. Kiamaniere utiligi la homon propraprofite, 
tio estas la filozofio de ĉiu homo, kiu deziras triumfi antaŭ la okuloj de la socio.
Tiurilate ne estas granda diferenco inter besto kaj homo, ambaŭ estas kaKulataj laŭ iiaj laborkapabloj 
kaj konsekvence laŭ la profito eltirebla el ambaŭ. Tiusence la progreso de la homo restas nula, kaj se ni 
revenas al la du princpoj pri la ekesto aŭ apero de la homo nepre ni devas konstati, ke laŭ la religia aŭ 
krea principo ni restas en la sama loko, kiam estis mortigita la kvarono de la monda loĝantaro, kaj 
se ni aplikas la koncepton de la "evoluo de la specoj", ni devas konkludi, ke mense kaj spirite ni apenaŭ 
aŭ nenio progresis, ĉar la homo ŝanĝis sian fizikan aspekton sed spirite li troviĝas en sama stadio. 
Bedaŭrinde la vojo ankoraŭ estas longa por ke la homo ŝanĝu sian penson.
Nia sociordo, kun sia tuta kaj ampleksa progreso kondukas nin al erara vojo. Oni instigas nin konstante 
entrepreni tiun aŭ alian negocon surbaze de uzado aŭ utiligo de la vivo de alia aŭ aliaj homoj niaprofite. 
Karaj kongresanoj, se vi konsideras, ke tio estas justa, ke tio apartenas al civilizita socio, mi diras 
kun ĉiuj miaj fortoj, neil. Se vi konsideras, ke sur tiu filozofio baziĝas nia libero, mi simple diras 
al vi, ke tio estas mensogo. Ne povas ekzisti libero, kiam unu homo utiligas alian homon. Almenaŭ por mi 
tiu ibero estas kondamninda kaj maldigna de homo kun konscio sana kaj pura. Se vi opinias, ke sur tiu 
filozofio baziĝas la homaj rajtoj, mi diras al vi, ne!!.
Mi havas ĉi tie la Deklaracion de la Homaj Rajtoj kaj kvankam en la artkoloj kvara, deksepa, dudek-tria 
kaj dudek-kvara oni mencias la rajtojn al la laboro nenie estas legebla, ke la homo povu utiligadi sian 
samspecanon siaprofite. Do, nia sodo, tiom fanfaronanta pri la plenumado de la Homaj Rajtoj eble devos 
rekonsideri sian propran konduton, dumaniere, kun la Deklaracio de la Homaj Rajtoj kaj sen Deklaracio de 
la Homaj Rajtoj, ke homo utiigu alian homon siaprofite estas la plej granda krimo. Almenaŭ, mi ripetas, 
tiu estas mia opinio, kaj la socion, kiu uzas tiujn metodojn neniam nek nenie mi povas akcepti. Kiel vi 
mem povas kompreni la homa menso ankoraŭ multe devas evolui por atingi tion, Kion diras la unua artikolo 
de la Deklarado de la Homaj Rajtoj.... konduti unu al alian en spirito de frateco.
Kompreneble nia leĝaro, kiu baziĝas sur tiu filozofio estas kiu kulpas pri la konfliktoj laboraj kaj 
ekonomiaj ekzistantaj inter ni. Evidente, tiu leĝaro estas reflekso de la menso ekzistanta en nia socio, 
kvankam estas vero, ke ne Ĉiuj aprobis ĝin.
Se antaŭe mi temis pri la tri grupoj regantaj de nia socia sistemo nome: la laboro, la kapitalo kaj la 
ŝtato, tuj poste la ekspono de la filozofiaj kaŭzoj, antaŭ ni prezentiĝas alia demando, ĉu ni estas 
kondamnitaj vivi ĉiam sub la nuna soda ordo, aŭ ĉu ekzistas alia sistemo?. La respondo estas jesa kaj 
simpla: ĝi konsistas en la unuiĝo de la labora kaj kapitalaj grupoj. Kompreneble por atingi tiun stadion 
oni devas pensi tute almaniere ol nui. Kun tiu sistemo malaperus la famaj konfliktoj sociaj, regus paco 
inter la homoj kaj finiĝus la diskriminacio. La alia grupo, la ŝtata, kiu kiel dirite, estas parto de la 
kapitala grupo, estus nur ordinara administracia organizaĵo, de la unuiĝo de la du aliaj grupoj.
Estas evidente, ke por atingi tiun altan gradon de civilizacio, ni devas forlasi multajn el niaj kutimoj. 
Multaj leĝoj nepre devus malaperi, alveni aliaj novaj, malfermante la pordon al socio pli justa. Sed tio 
kompreneble, ne faktiĝos se ne ŝanĝiĝas nia penso. La homo devus evolui. Sed, ĉu ni kapablas 
akcepti tin sociordon?. Momente, mi pensas ke ni ne estas sufiĉe maturaj. Mi bone komprenas ke multaj el 
vi demandos vin. Nu, kie restos la persona libero?, kio okazos se ni ĉiuj estas samklasaj, samrajtaj?. 
Kio okazos kun la persona iniciato?. Kio okazos kun la religiaj kredoj aŭ male, kun la ateismo?. Kia 
sociordo estus tia?. Kaj sendube vi faros al vi multajn aliajn demandojn. La starigo de socio kun unusola 
socia klaso, kie por ĉiam malaperus la konfliktoj sociaj kaj ekonomiaj, absolute ne signifas, ke ĉiuj 
devas pensi same rilate al la kredoj. Ankaŭ neniu perdus sian personan liberon. Ciu rajtus elekti tiun aŭ 
alian religion, iri al tiu aŭ alia sporto, elspezi sian monon laŭdezire, vojaĝi, edziĝi aŭ eksedziĝi. 
Surbaze de egalrajteco, ĉiu povos atingi la plej superajn studojn. Sed fakte en tiu socio, io restus vere 
malpermesata nome: la utiligo de homo far la homo. Sian inteligenton ĉiu metus dispone de la socio. Mi 
bone komprenas, ke ĉi tiu kriterio pri pli justa sociordo aperos antaŭ vi, kiel vera utopio. Por mi ankaŭ 
ĝi aperas nefacile realigebla, kiam mi rigardas la avarecon, kaj la fundamentajn bazojn, sur kiuj sin 
regas nia sodo, nia malperfekta socio.
Tamen se mi eksplikis ĉi tion al vi, ne estas por vin plene konvinki, sed por ke vi komprenu kaj iomete 
konsciu, ke en plenvoĉe predikanta libereco kaj homaj rajtoj ni ne vivas en paradizo kaj la rilatoj 
inter la homoj povus pliboniĝi multe pli. La respondon al ĉi tiu defio devas fari la homo mem kaj 
respondecaj pri tio, estas ni ĉiuj. Nun ni revenos al tiuj realaj momentoj en kiuj nuntempe ekzistas 
tiuj konfliktoj ekonomiaj kaj laboraj. Estas bone klarigitaj la kaŭzoj kaj motivoj, kiuj estigas la 
malbonajn rilatojn inter la homoj kaj ties solvo ankaŭ estis menciitaj.
Kio okazas praktike en ria ĉiutaga vivo?. La plej granda vero, valida por ĉiu estas, ke la homo devas 
manĝi ĉiutage kaj por atingi tiun necesan rimedon oni devas labori. Nia socio tion postulas, la laboro 
estas la premiso por la vivo. Niaj leĝoj anoncas kiel nediskutebla vero, ke ĉiu rajtas laborpostenon, 
kvankam nepre ori devas diri ke estas multaj kiuj ne laboras, kiuj produktas nerion, absolute nenion kaj 
fakte ili estas, kiuj plej bone vivas. Krome ĉi tiu tavolo de nia socio estas vera reganto de la labora 
kaj ekonomia landa vivo. Nu, malgraŭ ke niaj leĝoj tion postulas, estas multaj homoj, kiuj suferas pro 
senlaboreco, ĉi tiu estas unu el la plej grandaj konflktoj sodaj de ria moderna vivo. Hodiaŭ la granda 
batalo estas la atingo de laborposteno. Nia socio, kiu ne observas siajn proprajn leĝojn, kreis novan



kaston, la kaston de la senlaboreco. Ci tiu aserto ne estas nur mia. Kleraj intelgentaj homoj ne hezitas 
deklari ke la nuna sodo ne kapablos havigi laboron al ĉiu homo. Estas evidente, ke ĉiu konscia homo sin 
demandas, kio okazos poste, kio estos la estonteco?. Neniu kapablas respondi tiun demandon, la manko de 
laboro estas unu el la plej grandaj problemoj, pri kiu neniu serioze okupiĝas. Ni estas alkutimigataj 
marŝi sur la kadavro de nia najbaro kondiĉe, ke iamaniere ni plibonigos nian ekonomian situacion, ĉar, 
kiamaniere oni povas ekspliki la strangan situadon ekzistantan en nia socio kie iuj vivas en superluksego 
kaj aliaj mortas malsataj surstrate?. Cu oni povas fermi la okulojn antaŭ tiu situacio?. Kiel ni povas 
fanfaroni pri nia sociordo?. Ni ja estas tre inteligentaj por la kreado de novaj maŝinoj, sed ni ne 
kapablas disdoni juste la renton de la teknika progreso. Eĉ pli grave, nia socio ne kapablas distribui la 
labortempon inter ĉiuj civitanoj. La progreso por iuj homoj, por multaj homoj, alportis nur malfeliĉon. 
Kiam finiĝos ĉi tiu konflikto?. Kaj la senlaboraj homoj, kiel povos solvi siajn ekonomiajn problemojn?. 
Estas projektoj kaj glanda babilado pri multaj problemoj por ke ĉiu homo havu laboron, sed neniam okazos 
tio dum nia sodo havos kiel bazo la uzadon de la homo kiel instrumento per kiu oni povas atingi monon kaj 
povon. Do, la konfliktoj sodaj, laboraj kaj ekonomiaj inter la grupoj de nia socio neniam ĉesos. Dum la 
laboristaro postulas justan disdonon de la laboro kaj la rento kiun ili produktas. La kapitalistoj asertas 
ke ili bezonas la tutan financan apogon por resti fortaj antaŭ la konkurantoj. Kaj en ĉi-kontraŭdiroj 
malvolviĝas nia socio. Plej grave estas, ke multaj homoj konsideras ĉi tiujn konfliktojn tute normalajn, 
eĉ se ili mem troviĝas en la vico de la laboristaro. Kion fari antaŭ ĉi tiu pensomaniero?. Nuntempe la 
kapital-kiaso sin organizas tute ale ol antaŭe. Naskiĝas fortaj grupoj Je internacia nivelo. La famaj 
monopoloj kaj transnaciaj entreprenoj, veraj regantoj de la monda ekonomio, lli estas tiom povaj financaj 
grupoj, ke eĉ la registaroj devas cedi al iliaj pretendoj. Estas sufiĉe konate, ke la ekonomio de multaj 
landoj submetiĝas aŭ dependas de tiuj monopoloj. La registaroj, iompostiom rezignas sian propran povon de 
la pubikaj entreprenoj, kio glatigas la vojon al tiuj internaciaj monopoloj.
En tiuj landoj de la t.n. ekonomia merkato, la ĉefa tasko de la registaro estas prizorgi la interesojn de 
la kapitalistaro rezervante al si la registaro nur la t.n. trian sektoron, tio estas la serva sektoro, kiu 
ĉiujare pligrandiĝas, cele plej bone servi la kapitalon. Tiu situacio okazigas grandajn plendojn de la 
laboristaro, kiu sin sentas diskriminaciata. En ĉi tiu ekonomia lukto inter la registaro, la kapitalo kaj 
la laboro, ĉi-lasta, pli malpli, ĉiam konsentas. Kaj nun per la minaco de la senlaboro la plendoj de la 
laboristaro fariĝas tre moderaj kaj danĝeraj por la klaso mem. Kvankam se ni neŭtrale observas ĉi tiujn 
konfetojn, nepre ni devas akcepti ke la situacio pli malpli restas la sama. Do nia socio havas antaŭ si 
la taskon renovigi siajn leĝojn por ke ĉiu homo havu laboron. Teknike ni jam progresis, sed la leĝoj 
laboraj apenaŭ moviĝis aŭ ŝanĝiĝis.
Krom la situacio, provokita de nia sociordo, troviĝas ankaŭ la defio de la estonto. Kiel krei laboron por 
la sekvaj generacioj?. Kion inventi, kion fari?. Ĉar la ekzisto mem de nia sociosistemo konsistas Je la 
fakto ke ĝi devas iri antaŭen, eĉ se ĝia disvolviĝo baziĝas sur la nunaj, Jam klarigitaj, konceptoj. 
Tre urĝas krei novajn industriojn, novajn laborpostenojn. La senlaboreco ne povas kreski, ĉar ĝi povus 
origini seriozajn plendojn kiuj metus en danĝeron la sistemon mem.
Do la ekonomio de merkato estas antaŭ grava defio. Se la kapitalo deziras resti reganto de ĉi tiu socio, 
ĝi devos trovi la rimedojn por ke la malkontenteco ne plimultiĝu. Sed, mi ripetas, kion fari?, kio estos 
nova en la merkato?. Ma konsumsocio jam produktas amason da banalajoj, kiuj utilas al neniu, sed ili ja 
kontentigas la kapitalo-grupon, eltiranta egajn profitojn dum kvietigas la laborklason. Sed ĉi tiu stadio 
ne ĉiam daŭros, urĝas renovigo. Kompreneble jam en tiu tasko oni enmetas la regantaro, dediĉante parton 
el siaj financoj por eltrovi novajn elementojn laboro-donantajn. La perfektigo de la ilaro, kiel estas la 
robotigo de la maŝinoj komplikigas la situacion.
La plibonigo de la labor-metodoj ĉiam estu bonvenaj, sed ili nepre devas veni kune kun la necesa renovigo 
de la nunaj leĝoj por ke ĉiu homo havu kontentigan vivon, ĉar tio ja estas bazita sur la plenaj homaj 
rajtoj. Se solvo al tiuj konfliktoj ne troviĝas, la socia paco riskas. Kiel ekzemplo de ĉi tiu situacio 
Jen la plendoj de la Junularo. Pro diversaj kaŭzoj multaj junuloj falas en la delikton, ilia malespero pri 
la estonto metas ilin for de la ekzistantaj leĝoj kaj ili rifuĝas en konceptoj pri la vivo, kiuj portas 
ilin al la drogo kaj al aliaj danĝeraj situacioj. Sed la robotigo alportas aliajn problemojn. Se la pli— 
bonigo de la maŝinoj signifas la dungadon de malpli da laboristoj, tio ankaŭ signifas, ke en la ordinara 
vivo estos malpi da mono por akirado de la diversaj varoj kaj produktoj, kaj sekve la disvendado malpli- 
altiĝas. La robotoj ne manĝas, nek uzas vestaĵojn. Do, iuj ekonomiaj sektoroj suferas tiun problemon. 
Mj, kion fari antaŭ tiu situacio?. La respondo ĉiam estas la sama: oni devas reorganizi nian sociordon 
surbaze de nova leĝaro. Ne eblas daŭre marŝi sur tiu vojo kaj krei legion da senlaboruloj. Estas opinio, 
ke tiuj, kiuj laboras devas okupiĝi pri tiuj, kiuj ne laboras, t. e., ke la Stato devos zorgi pri tiu, 
ĉiutage p» granda nombro da senlaboruloj. Tio ja signifos, ke en nia socio estos homoj, kiuj neniam 
laboris, io kio iras kontraŭ la rajtoj kaj devoj de ĉiu homo. Reveni al pasintaj epokoj, kiam la homoj 
amase mortis malsataj, tio jam ne eblas. Bedaŭre estis epokoj kiam oni uzis la militojn kiel rimedoj por 
solvi ĉi tiujn problemojn aŭ krizojn. Ni esperu, ke tio ne plu ripetiĝos.
Eble estas tute necese rimarkigi, ke ĉi tiuj konsideroj pri la konfliktoj ekonomiaj kaj laboraj estas 
bazitaj unike sur la vivo de ĉi tiuj eŭropaj landoj aŭ altgrade industiigitaj landoj. Aparte restas, 
kompreneble la vivo kaj problemoj de la nomata Tria Mondo, en granda parto pro la cirkonstancoj
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starigitaj de nia riĉa sociordo. Evidente analizi la ekonomian krizon de la nomata Tria Mondo ja 
meritas aparatan prelegon.
Eĉ akceptante kiel bona tiun teknikan progreson por la kreado de novaj maŝinoj, tio ankaŭ alportos alian 
gravan danĝeron. Cu la merkato kapablos aĉetadi kaj utiligi la novajn inventojn?. Kaj se tio ne okazas, 
kion -fari?. Ni prenu, ekzemple la komputilojn. Ciuj scias ke tiuj maŝinoj kaj ties programoj baldaŭ 
malnoviĝas kaj aliaj aperas en la merkato. Cu ĉiam oni povos disvendi la novajn komputilojn?. Kaj tiun 
ekzemplon oni povas apliki al ĉiu ajn faceto de nia vivo. Vidu, ankaŭ la ekzemplon de la nova projekto de 
la agikulturo en nia fama Eŭropa Komuna Merkato. Nun oni pagas al la terkulturistoj por ke ili ne semadu 
cerealaĵojn kaj krome detruu multajn vitplantejojn. Kiamaniere oni povas interpreti tiun situacion, kiam 
eĉ en la landoj de la komununo mem malsatas multaj homoj?. Cu tio ne estas grava konflikto ekonomia kaj 
labora?. Kial oni detruas tro da nutraĵoj, dum en la mondo estas tiom da malsato?. Oni ne povas fanfaroni 
pri socio libera kaj Justa kaj tutintence ĵeti en malsaton homojn, kaj eĉ malpli formuli altan 
deklaracion de homaj rajtoj, kiam oni malobservas ĝin.
La krizo en la agrokulturo ja estas pafebla. Ankaŭ la industrio estas tuŝita sed ankoraŭ restas ampleksa 
kampo. Sed, mi prezentas al vi alian demandon. Kio okazos kiam la industrio ne scios kion fabriki?, aŭ la 
merkato plene satiriĝos?. Cu la mondo ĉiam estos preta akcepti ĉiujn diversajn japanajn maŝinojn?, 
ĉu ni estos tiom esperoplenaj, ke ni akceptos tiun eblecon?, ĉu ĉiam oni akceptos kaj aĉetos la 
aŭtomobilojn samkvante ol nun?. Almenaŭ mi ne kuraĝas dri jes. En ĉi tiu tereno, sendube restos la plej 
fortaj firmaoj, kiuj regos la merkaton, sed, kio pri tiuj, kiuj nepre devas malaperi?. Kiuj konfliktoj 
prezentiĝos?, lo estas vero, oni ne povas lasi la planadon de la ekonomio al la potencaj monopoloj, kies 
unika celo estas regi la mondon. Por eviti laborajn kaj ekonomiajn konfliktojn inter la homoj oni devas 
plani la ekonomion surbaze de respekto al la homa digno kaj al veraj rajtoj de ĉiu homo. Kaj kiel dirite, 
ne povas ekzisti kunvivado frata se la homo rigardas sian samspecanon kiel instrumenton per kiu oni povas 
atingi monon kaj povon. Surbaze de ĉi tiu homa kunvivado, la homo forlasu la nunan sistemon ĉar ni vivas 
kiel en la komenco de la homa kunvivado. Eble kun aliaj metodoj, sed ni regas nin, kvazaŭ ni vivus en la 
trba epoko. Ni vivas en grupoj celante regi la alajn grupojn. Kaj evidente ne nur estas la jam menciitaj 
konfetoj ekonomiaj kaj laboraj sed estas aiaj problemoj kiuj restas for de la atento de ĉi-prelego.
Eble oni devas aldoni la sekvojn de la laboraj kaj ekonomiaj konfliktoj rilate al multaj problemoj de la 
ĉiutaga vivo. En la familia vivo, kiam la rimedoj ne sufiĉas por normala vivo, la kunvivado fariĝas 
malfacila. La problemoj kreataj de nia socio pro la eternaj konfliktoj ekonomiaj dsigas familojn aŭ mal- 
bongas la rilatojn inter la samfamilianoj mem.
Je la komenco, mi tutintence prezentis la kvar periodojn travivitajn de la homaro nome: la fajron, la 
agrokulturon, la radon kaj la elektran kurenton, por plej bone eksponi la nunan situacion de nia socio, 
kun ĉiuj ĝiaj konfliktoj ekonomiaj kaj laboraj.
Nun ni estas en la sojfo de alia periodo por la homa kunvivado. Kvankam ni ankoraŭ estas en la epoko de la 
elektra kurento, la malkovro de aliaj energioj sendube kreos alajn laborajn kaj ekonomiajn situaciojn. 
La scienco kaj la tekniko alportos nin al socio preskaŭ perfekta rilate al la produktado. Novaj maŝinoj 
aperos kaj la laboro estos tute alia. Sed. ĉu ŝanĝiĝos la rilatoj inter la homoj?, ĉu daŭre ekzistos 
la ambicio por la povo kaj la mono?, ĉu la diskriminacio daŭre ekzistos?. Cu ankoraŭ en alia socio pli 
perfekta rilate al la scienco kaj la tekniko multaj homoj mortos pro malsato?.
Se ni ne kapablos starigi socion pli justan, kaj se ni ne kapablos evoluigi la homan menson, se ni ne 
rigardas nian samspecanon kiel veran fraton, se daŭre oni preferos la uzadon kaj utiligon de la homo, kiel 
filozofion de la vivo, la progreso fakte ne ekzistos. Se la najbaro devas mizere vivi, por ke ni havu 
abundajn posedaĵojn, kaj tial aperi antaŭ la socio kiel venkintoj. Ja, sen timo al eraro oni povas aserti 
ke niaj posttempuloj vivos en tiom granda fiasko kiom vivas ni nun. La estonta sociordo kun sia tuta povo 
devos krei la taŭgajn kondiĉojn por ĉiuj egalrajte. Se la homaro, aŭ ties parto daŭre persistas en la 
detruo de la naturo, kiu estas ĉies propraĵo, la konfliktoj pligrandiĝos. Se daŭre oni malbonigas la 
patrino-teron, fakte la rilatoj inter la homoj ne povos esti bonaj, ĉar la ekonomie pli fortaj homoj 
serĉos por si la plej bonajn loĝlokojn.
Mi retiras, ke la homaro eniras en tiklan periodon de sia ekzisto. Se oni starigos socion justan, dank' al 
la grandaj avantaĝojnde la scienco kaj la teknko, fakte ja oni povas diri, ke oni vivos en paradizo. Mi 
ja plene fidas al la homo, ĉar se ĝi ja estas fonto de konfliktoj kaj malbonaĵoj, tamen de ĉiuj estas 
sciate, ke la homo ankaŭ entenas grandajn kaj noblajn virtojn. La batalo por la ekzistado de la homaro 
konsistas el du faktoj, la natiraj kondiĉoj de la planedo kaj la inter-homaj rilatoj. Konkrete mi aludas 
al la rilatoj de la laboro kaj la kapitalo, fontoj de la ekonomio. Estonte la tuta povo apartenos al mal- 
multaj homoj, kiuj povos fariĝi veraj diktatoroj de la homa raso. La estonto povos krei legiojn da sen- 
laboruloj, kiuj neniam laboros, ili estos kiel bestoj rezervitaj por konkreta okazo.
Resume: La homa raso multe progresis teknike kaj science, sed kiel en la pratempoj ni daŭre estas 
dividitaj en grupoj, kaj ĉi tiuj grupoj siavice dividiĝas en du grupoj: la regantoj laŭ ekonomia 
vicfounkto kaj la regatoj, kiuj vivas en konstanta konflikto kun la regantoj.
Fine ni diru, ke por eviti ĉi tiun situacion estas tute necesa la evoluo de la homa penso, por atingi 
sodon pli justan, absolute justan, sen konfliktoj ekonomiaj nek laboraj. Dankon, karaj samideanoj!!.

Luis Serrano Perez.



AUTOMATA MONŜANGO pere de instrukcioj EN ESPERANTO

La Ĝenerala ŜparbankofASLK/CGER) estante la oficiala ŝparbanko 
sub la kontrolo de la Ŝtato, instalis en Bruĝo aŭtomatan 
monŝanĝaparaton. Oni povas pet/ la instrukciojn en diversaj 

’ lingvoj, ankaŭ en ESPERANTO. Ĉiuj instrukcioj aperas en 
: fenestreto kaj post la elpago vi ricevas la kvitancon laŭ la 
1 suba modelo:

Tiu aparato nur akceptas biletojn en fremdaj valutoj, ĉefe 
eŭropajn valutojn, krome ankaŭ dolarojn kaj enojn,por konvertado 
en nia mono, ne inverse.
Laŭ informoj de Roland Rotsaert, kiu tradukis la tekstojn, la 
aparato estas prototipo. Enloĝantoj de nia regiono bonvolu ŝanĝi 
monon pere de tiu aŭtomato uzante nian lingvon; ĉar verŝajne oni 
povas registri la petojn laŭ la uzita lingvo.
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ĈU VI SATAS MATEMATIKON ?

Kalkulu kiuj estos la adekvataj ciferoj , 
por ke la aritmetikaj operacioj estu ko- 
rekta j.

SILABA VORT-SNIGIO

HCRIZC3TALE:

1. - Verkinto (de li-
bro aŭ de scienca,li. 
taratura,belarta ver 
ko.Mezuri lŝipezon de 
objekto,komparante ti 
un pezan al alia pe— 
zo elektita kiel u— 
nuo. __________________________________
2. — Elstara plato ĉe la supro da la urma parto de 
la masto. Konstruaĵo por publikaj kunvenoj kaj amu 
zaĵoj (daneoj,monludoj ko) precipe en kurac-aŭ tsan 
urboj.
3. - Literatura eposa proza verko,’ konsistanta' .el 
longa rakonto pri image elpensitaj aŭ aranĝitaj fek 
toj. Konjukcio montranta la logikan sekvon,la ken 
klubon.
4. - Nomo de litero. Promena plezura boato.
5. - Pranca arkitektura icaj ornama stilo,kiu furo- 
ris dna la fino de reĝado de Ludoviko la XV3, kaj 
kiun karakterizas kapricaj volutoj kaj densaj da— 
likataj ornamaĵoj. Nekonfuza kaj preciza.
6. - Herbaĉo el familio gramenacoj. Grandega homo, 
statuo aŭ objekto.
VERTIKALE:

A.- Aŭtomobilo. Parto de la floro, konsistanta el 
'mu aŭ pluraj petaloj, entenanta la seksajn orga- 
nojn.
E. Hakilo kun tre larĝa kaj plata klingo kaj tre 
mallonga tenilo. Parto de la korpo kunigantajn ka- 
pcn kun la trunko.
J.— Nomo de litero. Genro da simioj.
C. - Cilindra metala tubo pretigita por enteni pa— 
fajojn (obusojn,mitralon),kiu elĵetas la eksplodo 
de pulvo kaj portita de movebla aŭ nemovebla afsa 
to. Nomo de litero.
D. — Fari pro la altiro de La tero,konstantan pre— 
mon sur subtenantan objekton aŭ konstantan tiron 
sur p endi gantan objekton. Volumeno de la ŝipinter 
no.
S. Kunveno de pastroj por konsiliĝi aŭ decidi pri 
ekleziaj aferoj. Malalta,ordinare duonsfera trink 
vazo kun larĝa faŭko.

1 4

Ĉu vi kapablos 
konstrui kva- 
draton kun la 
ĉi-apudaj 6 pa 
cetoj ?


